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Caiet de sarcini 

privind achizitia de mobilier pentru proiectul 

„Studenţi practicieni - studenţi activi şi integraţi”- POSDRU/90/2.1/S/64176 

Cod CPV – 39120000-9 Mese, dulapuri, birouri si biblioteci    

– 39130000-2 Mobilier de birou   

– 39110000-6 Scaune, produse conexe si piese ale acestora  

–  45421153-1 Instalare de mobilier încorporat   

Prezentul Caiet de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale 

beneficiarului, face parte integrata din Documentatia de atribuire constituind conditiile ce 

trebuiesc indeplinite pentru achizitionarea de mobilier. Conditiile impuse considerandu-se ca 

fiind minimale si obligatorii. 

I. Denumirea produsului - Mobilier 

Cod CPV – 39120000-9 Mese, dulapuri, birouri si biblioteci    

                                         – 39130000-2 Mobilier de birou   

                                         –  39110000-6 Scaune, produse conexe si piese ale acestora  

                                         –5421153-1 Instalare de mobilier încorporat   

II. Obiectul contractului 

Obiectul contractului il constitue achizitionarea de mobilier, ce va fi utilizat de catre 

beneficiar pentru ducerea la indeplinire a proiectului „Studenţi practicieni - studenţi activi şi 

integraţi”- POSDRU/90/2.1/S/64176. 

Beneficiarul doreste achizitionarea de mobilier, avand ca scop, dotarea sediului 

proiectului „Studenţi practicieni - studenţi activi şi integraţi”- POSDRU/90/2.1/S/64176, in 

vederea desfasurarii in bune conditii a activitatiilor. 

 

 

 



IV.  Specificatii tehnice 

Se recomanda ca produsele de mobilier vor fi confectionate din pal melaminat de cea 

mai buna calitate, culoare wenghe, respectand specificatiile dimensionale, conform tabelului 

nr.l.  

Amplasarea si fixarea mobilierului se va face in asa fel incat caderea, lunecarea sau 

rasturnarea acestuia sa nu provoace pierderi de vieti omenesti, ranirea persoanelor sau sa 

blocheze evacuarea din cladire. Corpurile de mobilier  trebuie sa prezinte stabilitate si vor fi 

ancorate de pereti iar rafturile vor fi asigurate pentru a se evita rasturnarea dulapului sau a 

continutului. Fixarea mobilierului se va realiza cu piese metalice si prinderi ascunse. 

Mobilierul va asigura usurinta la utilizare si va fi usor reglabil pentru mediul de 

operare permitand posibilitate de reasezare. 

 

Tabelul nr. 1 

Nr. 

Crt. 
Denumire produs 

Cantitate 

(buc) 

Dimensiuni 

Inaltime 

(cm) 

Adancime 

(cm) 

Latime 

(cm) 

1 Raft cu 3 polite 1 2200 310 1800 

2 Raft 2 2200 310 1900 

3 Raft cu 5 polite dublu 2 2750 310 1300 

4 Raft cu 5 polite 3 2750 310 1000 

5 Raft cu 2 polite dublu 1 1300 310 1200 

6 Raft cu 5 polite triplu 2 2750 310 2200 

7 Raft simplu 1 1300 310 1900 

8 Raft cu 5 polite  1 2750 310 1000 

9 Raft cu 5 polite 1 2750 310 950 

10 Raft cu 5 polite dublu 1 2750 310 1200 

11 Raft cu 5 polite  1 2750 310 800 

12 Raft cu 5 polite triplu 1 2750 310 1900 

13 Raft cu 4 polite triplu  1 2000 310 1900 

14 Raft cu  4 polite dublu  1 1900 310 1250 

15 Birouri 6 1300 750 750 

16 Scaune cu spatar, tapiterie 

din  material textil cu grad 

mare de rezistenta la uzura 

de culoare neagra sau gri 

inchis 

10 - - - 



 

 

V. Cerinte privind calitatea  

Produsele vor fi  realizate in conformitate cu standardele si normele in vigoare. Pentru 
fiecare obiect de mobilier in parte se vor folosi materiale de cea mai buna calitate: 
 

- cadru mobilier 
- blat de lucru 
- canturi 
- suporti 
- conectica mobilier. 

 

VI. Garantia produselor 

Garantia produselor de mobilier, va fi de cel putin de 6 luni incepand de la data livrarii 

acestora. 

VII. Livrarea produselor 

 Livrare, receptia, transportul si montajul produselor se va face la sediul proiectului din 
Str. Italiana, nr 28, mansarda, sector 2, Bucuresti. Cheltuielile legate de transportul si 
montarea mobilierul intra in responsabilitatea ofertantului, fiind icluse in pret. 
 VIII. Termen de livrare - Maximum 15 zile de la semnarea contractului. 

 IX. Modalitati de plata - Maximum 15 zile de la livrare. 
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